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25 θανατηφόρες ασθένειες 

προλαμβάνονται με εμβόλιο 

 

 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα 
εμβολιασμών στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα 
μας, επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη για 
τεκμηριωμένες επιστημονικά αποφάσεις σε 
θέματα εμβολιασμού των πολιτών 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 
2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 



Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα 
οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 
ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η 
διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της 
μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης 
έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 
διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 
συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 
ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 
στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για 
όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 
με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό 
μήνυμά της είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και 
πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά 
του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του 
εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που 
δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές 
τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από 
ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες 
ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, 
αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 
COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 



Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 
#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν 
στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν 
αυτοί και τα παιδιά τους. 
 

  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases


 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: 
''Μακροζωία για όλους!'' 

Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την 
υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την 
Ευρώπη κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την υγεία και 
ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), 
σηματοδοτεί τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το μήνυμα 
«Long Life for All», ως μια γιορτή του σημαντικού ρόλου που 
διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων 
των ηλικιών. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες 
και έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού 
είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, 
με μακροχρόνιο ιστορικό αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο 
της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων 



εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν 
με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η 
παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 
πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός 
εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από 
ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 
διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 
συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 
ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά 
προγράμματα στην Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και 
ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του 
πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα 
οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο 
σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι 
συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από 
ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες 
ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον 
εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι 
αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη 
δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 
στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα 
που προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών μπορείτε να βρείτε: 

ΕΟΔΥ - www.eody.gov.gr   

http://www.eody.gov.gr/


Υπουργείου Υγείας - https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-
dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi  

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» 

Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας του ECDC 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 
#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα 
Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα 
παιδιά τους. 

  

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi


 

 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Εμβολιασμών – «Μακροζωία για 

όλους» 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών, μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO/Europe), 
πραγματοποιείται φέτος στις 24-30 Απριλίου 2022. Τα κράτη-μέλη 
ενώνουν τις προσπάθειές τους υιοθετώντας το κοινό σύνθημα 
«Μακροζωία για όλους» (#Long life for all), με στόχο την ενίσχυση της 
σημασίας της ισότιμης και διευρυμένης πρόσβασης στα εμβόλια, που θα 
συμβάλει σε μια μακρά και υγιή ζωή για όλους. 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/03/whoeurope-and-government-of-greece-launch-new-child-and-adolescent-mental-health-programme


Η αξία των εμβολιασμών  

Για περισσότερους από 2 αιώνες, αναφέρει ο ΕΟΔΥ, τα εμβόλια έχουν 
βοηθήσει να γίνει ο κόσμος πιο ασφαλής – από το πρώτο εμβόλιο που 
αναπτύχθηκε για την προστασία από την ευλογιά έως τα νεότερα εμβόλια 
mRNA που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη σοβαρών 
περιπτώσεων COVID-19. Τα εμβόλια μας προστατεύουν ως άτομα και μας 
βοηθούν να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον ως μέλη της παγκόσμιας 
κοινότητας. 

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε μια αυστηρή 

υπενθύμιση ότι τα λοιμώδη νοσήματα δεν γνωρίζουν σύνορα. Όλες οι 

χώρες αποδείχθηκαν ευάλωτες ανεξάρτητα από το οικονομικό τους 

επίπεδο και την ισχύ των συστημάτων υγείας τους. Η ευρεία εφαρμογή 

του εμβολιαστικού προγράμματος έναντι του κορωνοϊού συνέβαλε 

καθοριστικά στη διαχείριση της πανδημίας και την αποκλιμάκωσή της. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) περισσότερα από 600 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί 
κατά του κορωνοϊού και σύμφωνα με μελέτη από τον ΠΟΥ και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) 470.000 
ζωές ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών σώθηκαν, κατά τους πρώτους 11 
μήνες της εφαρμογής του εμβολιασμού σε 33 χώρες. 

Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές 

Η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού είναι τώρα πιο 
σημαντική από ποτέ, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ. Όταν δεν εφαρμόζεται ο 
συστηματικός εμβολιασμός, ο κίνδυνος επιδημιών αυξάνει και οι χώρες 
πρέπει να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν στον βασικό 
εμβολιασμό. 

«Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αποτελεί 
δημόσιο αγαθό. Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο 
εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, 
τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά 
και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές 
λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και 
λοιμώξεις από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)», τονίζει ο ΕΟΔΥ 
και συνεχίζει: 

https://healthstories.gr/?s=COVID-19


«Ακόμη και πριν την πανδημία, η υγειονομική θωράκιση της Ευρώπης είχε 
δεχτεί τα τελευταία χρόνια σοβαρά πλήγματα όπως οι επιδημίες ιλαράς 
που εμφανίσθηκαν σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον η εισροή 
προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, υπαγορεύει την εφαρμογή 
προγραμμάτων εμβολιασμού σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων / 
μεταναστών, ιδιαίτερα μετά την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και 
τη συνεπαγόμενη ανθρωπιστική κρίση. 

Δημόσια Υγεία 

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας 
Υγείας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα 
εμβολιαστικά προγράμματα, για την κάλυψη του παιδικού, του εφηβικού 
και του ενήλικου πληθυσμού και των εργαζομένων σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική 
Επιτροπή Εμβολιασμών. 

Παράλληλα, η ορθή ενημέρωση των πολιτών και η διαμόρφωση σωστών 
αντιλήψεων σχετικά με τη χρησιμότητα των εμβολίων αποτελεί 
προτεραιότητα, για την οποία όλοι οι φορείς πρέπει να συνεργασθούν 
προκειμένου οι προσπάθειες για την πρόληψη των νοσημάτων που 
προλαμβάνονται με εμβολιασμό να είναι αποτελεσματικές». 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που προλαμβάνονται 

με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορείτε 

να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr και του 

υπουργείου Υγείας https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-

dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi 
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25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να 
προληφθούν χάρη στα εμβόλια 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την 

Ευρώπη κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. 

Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του 

εμβολιασμού για την υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και 

παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), σηματοδοτεί τη 
φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το μήνυμα «Long Life for All», ως μια 
γιορτή του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της 
ζωής, ανθρώπων όλων των ηλικιών. 



Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες και έχουν 
σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού είναι μια από τις πιο 
επιτυχημένες ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο ιστορικό 
αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής 
έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 
ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως η γρίπη, η διφθερίτιδα, 
ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, 
ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν 
από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς ιστορίας 
έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 
ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων 
συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 
υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 
εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου 
πληθυσμού. 

 

 



Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα 
καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 
στην Ευρώπη 
Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο 
εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού 
κατά του εμβολιασμού. 

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες 
ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές 
μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού 
απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες 
ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον 
εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του 
εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως σημαντική 
και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο 
κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που 
προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
μπορείτε να βρείτε: ΕΟΔΥ - www.eody.gov.gr Υπουργείου Υγείας - 
τουhttps://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/emboliasmoi 

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές»: Το μήνυμα της ενημερωτικής 
εκστρατείας του ECDC 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει να 
λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις 
ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 
#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας 
που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά 
τους.https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-
family-protected-vaccine-preventable-diseases 

  

https://www.eody.gov.gr/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases


 

 

 

 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία: Μακροζωία για 

όλους! 
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο, 

την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 

σημασία του εμβολιασμού για την υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου 

πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), σηματοδοτεί τη 

φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το μήνυμα «Long Life for All», ως μια 



γιορτή του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της 

ζωής, ανθρώπων όλων των ηλικιών. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες και έχουν 

σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού είναι μια από τις 

πιο επιτυχημένες ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο 

ιστορικό αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η 

συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 

ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο 

τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η 

διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός 

εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα 

εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 

ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών 

επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 

υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 

εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου 

πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 

Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο 

εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού 

κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του 

εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν 

θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 

προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από 

αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για 

θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό 

παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με 

τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως σημαντική και 

παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό 

να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 

Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που 

προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

μπορείτε να βρείτε: 

 

ΕΟΔΥ – www.eody.gov.gr 

 

http://www.eody.gov.gr/


Υπουργείου Υγείας – τουhttps://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-

dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi 

 

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» 

Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας του ECDC 

 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει να 

λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις 

ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 

#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους 

φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-

vaccine-preventable-diseases 
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases


 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Εμβολιασμού: «Μακροζωία για όλους!» 

 

 

 

24-30 Απριλίου 2022:  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Εμβολιασμού: «Μακροζωία για όλους!» 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει   2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως 
να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά 
από τέτανο. 

  



Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την 
Ευρώπη κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει 
στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την 
υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), 
σηματοδοτεί τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το 
μήνυμα «Long Life for All», ως μια γιορτή του σημαντικού ρόλου που 
διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων 
των ηλικιών. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει 
ασθένειες και έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία 
του εμβολιασμού είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες 
παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο ιστορικό 
αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 
1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και 
τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν με 
εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, 
η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 
πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο 
εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να 
νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια 
μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της 
μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών 
προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε 
όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 
διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 



συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των 
κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

 Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα  εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν 
και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, 
μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η 
αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε 
συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες 
ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 
καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 
προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς 
πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από 
ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον 
εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι 
αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για 
τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι 
επομένως σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια 
τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά 
προγράμματα στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα 
εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς 
και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορείτε να βρείτε: 

ΕΟΔΥ – www.eody.gov.gr 

http://www.eody.gov.gr/


Υπουργείου Υγείας – του 
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/emboliasmoi 

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές»  Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας 
του ECDC 

 Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας 
και χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork 
και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν 
στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να 
εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-
your-family-protected-vaccine-preventable-diseases 
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ΕΠΕ: Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα 
καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 
στην Ευρώπη 
 

 

 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 
εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες και 
έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού είναι μια 
από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με 
μακροχρόνιο ιστορικό αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της 

https://www.insider.gr/ygeia/223902/simantiki-i-ysterisi-ston-emboliasmo-ton-enilikon-stin-ellada


ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων 
και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως 
η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη 
και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά της Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών 
επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 
υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων 
προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την 
αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την Ευρώπη κάθε 
χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την υγεία και ευημερία του 
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), 
σηματοδότησε τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το μήνυμα 
«Long Life for All», ως μια γιορτή του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν τα 
εμβόλια στην προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων των ηλικιών. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα 
εμβολιαστικά προγράμματα στην Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο 
εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του 
πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη 
του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν 
θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο 
τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από 
αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για 
θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό 
παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα 
μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 



Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που 
προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
μπορείτε να βρείτε: 
ΕΟΔΥ - www.eody.gov.gr 
Υπουργείου Υγείας - https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-
dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi 

 

 

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» Το μήνυμα της 
ενημερωτικής εκστρατείας του ECDC 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει 
να λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας 
τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 
#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

https://www.insider.gr/ygeia/224698/www.eody.gov.gr%C2%A0
https://www.insider.gr/ygeia/224698/www.eody.gov.gr%C2%A0
https://www.insider.gr/ygeia/224698/www.eody.gov.gr%C2%A0


Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της 
χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-
family-protected-vaccine-preventable-diseases 

Ομάδα Εργασίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος», Υπεύθυνοι: 
Γεωργακοπούλου Βασιλική - Λιαπίκου Αδαμαντία, Συντονιστής από το ΔΣ: 
Κατσαούνου Παρασκευή 

  

https://www.insider.gr/ygeia/224698/%CE%95%CE%A0%CE%95:%20%CE%97%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%20%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%C2%A0%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://www.insider.gr/ygeia/224698/%CE%95%CE%A0%CE%95:%20%CE%97%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%20%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%C2%A0%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7


 

 

 



24-30 Απριλίου 2022 Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Εμβολιασμού 
«Μακροζωία για όλους!» 
 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 

εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την Ευρώπη 
κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την υγεία και 
ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), 

σηματοδοτεί τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το 
μήνυμα «Long Life for All», ως μια γιορτή του σημαντικού ρόλου που 

διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων των 
ηλικιών. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες και 
έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού 

είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας 
υγείας, με μακροχρόνιο ιστορικό αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας 

με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην 
ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες 

μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο 
τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 

μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια 

ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από 
κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της 

μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών 

προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε 
όλο τον κόσμο. 



Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 
διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 

εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 
συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 

ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

 Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα 

εμβολιαστικά προγράμματα στην Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και 
ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του 

πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα 
οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο 

σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι 
συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται 

από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για 
ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή 

άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα 
η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, 

με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά 
προγράμματα στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα 

συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

  



 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 

παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 

2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την 

Ευρώπη κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει 

στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την 

υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), 

σηματοδοτεί τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το 

μήνυμα «Long Life for All», ως μια γιορτή του σημαντικού ρόλου που 

διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων 

των ηλικιών. 



Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες 

και έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του 

εμβολιασμού είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες 

παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο ιστορικό 

αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 

1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και 

τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν με 

εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, 

η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 

πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο 

εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να 

νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια 

μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής 

της μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή 

τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα 

δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων 

συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 

διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 

εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 

συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 

ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 



 Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά 

προγράμματα στην Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν 

και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία 

από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η 

αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε 

συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες 

ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 

καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 

προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς 

πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες 

ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, 

αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία 

του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις 

γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 

σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά 

προγράμματα στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα 

συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που 



προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών μπορείτε να βρείτε: 

ΕΟΔΥ – www.eody.gov.gr 

Υπουργείου Υγείας – 

τουhttps://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-

ygieinhs/emboliasmoi 

 

 

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» 

Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας του ECDC 

 Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 

παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 

χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork 

και #VaccinesSaveLives! 



Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο 

Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν 

αυτοί και τα παιδιά τους. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-

your-family-protected-vaccine-preventable-diseases 

Ομάδα Εργασίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος» 

Υπεύθυνοι: Γεωργακοπούλου Βασιλική – Λιαπίκου Αδαμαντία 

Συντονιστής από το ΔΣ: Κατσαούνου Παρασκευή 

  



 

Τα εμβόλια προλαμβάνουν 25 
θανατηφόρες ασθένειες 
Οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σώζονται κάθε χρόνο από τον 
εμβολιασμό 

 

Σε ετήσια βάση, τα εμβόλια εμποδίζουν 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 
2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 
Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα 
οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 
ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως η γρίπη, η 
διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 



Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 
διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 
συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 
ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 
στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 
αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά 
της είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 
ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του 
εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του 
εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που 
δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές 
τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς 
πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από 
ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον 
εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι 
αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη 
δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 
#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο 
Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί 
και τα παιδιά τους. 

  



 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Εμβολιασμού «Μακροζωία για 
όλους!»  

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την 

Ευρώπη κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει 

στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την 

υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), 

σηματοδοτεί τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το 

μήνυμα «Long Life for All», ως μια γιορτή του σημαντικού ρόλου που 

διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων 

των ηλικιών. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες 

και έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του 

εμβολιασμού είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες 

παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο ιστορικό 

αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 

1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και 

τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν με 

εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η 

παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 

πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο 

εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να 



νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια 

μωρά από τέτανο.  

 

 

 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της 

μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης 

έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 

διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 



εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 

συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 

ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα  εμβολιαστικά προγράμματα 

στην Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν 

και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, 

μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η 

αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε 

συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες 

ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 

καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 

προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, 

από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, 

για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. 

Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του 

εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια 

υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 

σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 

στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για 

όλες τις ηλικιακές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 

νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορείτε να βρείτε:  

ΕΟΔΥ  

http://www.eody.gov.gr/


 

 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: 
Μακροζωία για όλους! 
 

 

H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού έχει οριστεί, σε όλη την 
Ευρώπη, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου κάθε χρόνο. 
Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του 
εμβολιασμού για την υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών 
(ECDC), σηματοδοτεί τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Εμβολιασμού με το μήνυμα «Long Life for All», ως μια γιορτή 
του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην 
προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων των ηλικιών. 



Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει 
ασθένειες και έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η 
ιστορία του εμβολιασμού είναι μια από τις πιο επιτυχημένες 
ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο 
ιστορικό αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο 
της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην 
ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 
ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η 
γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η 
παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η 
διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 
Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα 
εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από 
τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής 
της μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή 
τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα 
δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών 
επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης 
για τη διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε 
παιδιά και εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες 
για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 
εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την 
αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά 
προγράμματα στην Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται 
ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής 
και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά 
του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα 
οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι 



πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 
καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 
προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς 
πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες 
ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους 
λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό 
παράδειγμα η πανδημία COVID-19 και οι αρνητές του 
εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη 
δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι 
επομένως σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν 
μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά 
προγράμματα στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα 
συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που 
προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορούμε να αναζητήσουμε 
στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας. 

  

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές», το μήνυμα της ενημερωτικής 
εκστρατείας του ECDC για το 2022 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC 
μας παροτρύνει να λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές 
κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 
#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να 

http://www.eody.gov.gr/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases


ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί 
για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 
 

Οι ενημερωτικές κάρτες για την φετινή Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Εμβολιασμού 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases


 

  



 

 

 



 

Βασιλική Γεωργακοπούλου 

Η Βασιλική Γεωργακοπούλου είναι Πνευμονολόγος-Φυματολόγος, υπηρετεί 
ως επικουρικός ιατρός στη Μονάδα Λοιμώξεων του Λαϊκού Νοσοκομείου και 
υπεύθυνη στην Ομάδα Εργασίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος» της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

Αδαμαντία Λιαπίκου 

Η Αδαμαντία Λιαπίκου είναι Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α΄ στην 6η 
Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία στην Αθήνα και υπεύθυνη 
στην Ομάδα Εργασίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος» της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

Παρασκευή Κατσαούνου 

Η Παρασκευή Κατσαούνου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Συντονίστρια στην Ομάδα Εργασίας 
«Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος» της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας 

 

  

https://www.thedailyhealth.gr/index.php/taxonomy/term/332
https://www.thedailyhealth.gr/index.php/taxonomy/term/332
https://www.thedailyhealth.gr/index.php/taxonomy/term/333
https://www.thedailyhealth.gr/index.php/taxonomy/term/333
https://www.thedailyhealth.gr/index.php/taxonomy/term/334
https://www.thedailyhealth.gr/index.php/taxonomy/term/334


 

24-30 Απριλίου 2022 Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Εμβολιασμού «Μακροζωία για 

όλους!» 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να 
νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο, 
την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
σημασία του εμβολιασμού για την υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου 
πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), σηματοδοτεί τη 
φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το μήνυμα «Long Life for All», ως μια 
γιορτή του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της 
ζωής, ανθρώπων όλων των ηλικιών. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες και έχουν 
σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού είναι μια από τις 
πιο επιτυχημένες ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο 
ιστορικό αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η 
συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 
ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο 
τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η 



διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός 
εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα 
εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση υψηλών 
ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για 
την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

 Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο 
εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού 
κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, 
καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 
καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα 
εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες 
για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους 
λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 
COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για 
τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως σημαντική και 
παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό 
να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που 
προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
μπορείτε να βρείτε: 

ΕΟΔΥ – www.eody.gov.gr 

Υπουργείου Υγείας – τουhttps://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-
dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi 

http://www.eody.gov.gr/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi


 

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» 

Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας του ECDC 

 Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει να 
λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις 
ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 
#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους 
φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-
protected-vaccine-preventable-diseases 

  

Ομάδα Εργασίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος» 

Υπεύθυνοι: Γεωργακοπούλου Βασιλική – Λιαπίκου Αδαμαντία 

Συντονιστής από το ΔΣ: Κατσαούνου Παρασκευή 

  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases
https://www.hts.org.gr/963
https://www.hts.org.gr/964
https://www.hts.org.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE


 

 

 

 

ΕΠΕ: Σημαντική η κοινοποίηση των σωστών 
επιστημονικών δεδομένων για τον 
Εμβολιασμό 
 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο, την 
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του 
εμβολιασμού για την υγεία και ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) σηματοδοτεί τη φετινή 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το μήνυμα «Long Life for All», ως μια γιορτή του 
σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων 
των ηλικιών. 
Για περισσότερα από 200 χρόνια, τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες και έχουν σώσει 
αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού είναι μια από τις πιο επιτυχημένες 
ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο ιστορικό αποτελεσματικότητας. 
Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη 
νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, 
όπως η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 



παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια 
μωρά από τέτανο. 
Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς ιστορίας έρευνας και 
καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών 
προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

 

 

 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς ιστορίας έρευνας και 

καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών 

προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση υψηλών 
ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες 
για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 
ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 



Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται 
όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε 
συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο 
σπάνιες, που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. 
Ωστόσο, τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες 
φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, 
αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του 
εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 
Επομένως, η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι σημαντική και 
παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, όσο και στο κοινό, να 
κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 
Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό 
καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορείτε να βρείτε στα: 

• www.eody.gov.gr 

• https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/emboliasmoi 

 

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» – Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας του ECDC  

 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού, το ECDC μας παροτρύνει να λάβουμε 
μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της 
εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 
#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα, ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικά 
τους Ουκρανούς πολίτες, να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να 
εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

Ομάδα Εργασίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος» 
Υπεύθυνοι: Γεωργακοπούλου Βασιλική – Λιαπίκου Αδαμαντία 
Συντονιστής από το ΔΣ: Κατσαούνου Παρασκευή 
 
 

  

http://www.eody.gov.gr/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.healthupdate.gr/wp-content/uploads/2022/04/epe-emvoliasmos4.jpg


 

25 θανατηφόρες ασθένειες 

προλαμβάνονται με εμβόλιο 
 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 

παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη 

και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα 
οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 
ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως η γρίπη, η 
διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 



Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 
διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 
συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 
ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 
στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 
αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά 
της είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 
ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του 
εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του 
εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που 
δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. 
Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς 
πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από 
ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον 
εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι 
αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη 
δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 
#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα 
Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα 
παιδιά τους. 

in.gr 

https://www.in.gr/2022/05/01/health/25-thanatifores-astheneies-prolamvanontai-emvolio/


 

25 θανατηφόρες ασθένειες 

προλαμβάνονται με εμβόλιο 

 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμών στην 

Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, επισημαίνει η 

Πνευμονολογική Εταιρεία υπογραμμίζοντας την ανάγκη 

για τεκμηριωμένες επιστημονικά αποφάσεις σε θέματα 

εμβολιασμού των πολιτών 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 
εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε 
στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 
θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η 

https://www.cretalive.gr/tags/emboliasmos
https://www.cretalive.gr/tags/astheneies


διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 
υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων 
προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την 
αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 
αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της 
είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 
ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. 
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς 
ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 
καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα 
εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες 
για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους 
λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 
COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει 
να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 
#VaccinesSaveLives! 



Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας 
της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

  



 

 

25 θανατηφόρες ασθένειες 
προλαμβάνονται με εμβόλιο 
 
 

 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμών στην Ευρώπη διαθέτει 

η χώρα μας, επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία υπογραμμίζοντας 

την ανάγκη για τεκμηριωμένες επιστημονικά αποφάσεις σε θέματα 

εμβολιασμού των πολιτών… 

 

Πηγή: In.gr 



 

Τα εμβόλια προλαμβάνουν 25 

θανατηφόρες ασθένειες 
 

 

 

Σε ετήσια βάση, τα εμβόλια εμποδίζουν 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως 
να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά 
από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην 
ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να 
προληφθούν με εμβόλια, όπως η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η 
ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 
πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών 
επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 
υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 
εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή 
ανεμβολίαστου πληθυσμού. 



Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 
αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της είναι 
«μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 
ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. 
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες 
ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές 
μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού 
απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για 
ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, 
αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 
και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη 
δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει 
να λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας 
τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 
#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της 
χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

  



 

 

25 θανατηφόρες ασθένειες 
προλαμβάνονται με εμβόλιο 
 

 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 
εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην 
ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να 
προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η 
ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 
πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 



Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς ιστορίας 
έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν 
αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων 
συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 
υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 
εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου 
πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην Ευρώπη, 
παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή την 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της είναι «μακροζωία για 
όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και 
αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι 
η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει 
πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο 
σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές 
τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς 
πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, 
για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό 
παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, 
με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως σημαντική και 
παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό 
να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει να 
λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις 
ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 
#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους 
φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 



 

 

 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια 

ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα 

εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα 

οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 

ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η 

διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, 

η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και 

η πολιομυελίτιδα. 



Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της 

μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε 

τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών 

προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε 

όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 

διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 

εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση 

των συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των 

κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 

στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για 

όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό 

μήνυμά της είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. 

Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και 

αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του 

εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του 

εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες 

που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι 

συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται 

από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες 

ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, 

αντιτίθενται στον εμβολιασμό. 

Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του 

εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια 

υγεία. 



Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι 

επομένως σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια 

τεκμηριωμένη επιλογή. 

  

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 

παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας 

και χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 

#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν 

στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να 

εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

  



 

25 θανατηφόρες ασθένειες 
προλαμβάνονται με εμβόλιο 
 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 

εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα 
οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 

ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η 
διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 

μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 

ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 



χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 

διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 

συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 
ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 

στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 
αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της 

είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 

ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. 

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς 
ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν 

πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 
προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από 

αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για 
θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό 

παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη 
χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 

#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα 

Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα 
παιδιά τους. 



 

25 θανατηφόρες 
ασθένειες 
προλαμβάνονται με 
εμβόλιο 
 

 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμών στην Ευρώπη 
διαθέτει η χώρα μας, επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία 



υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τεκμηριωμένες επιστημονικά 
αποφάσεις σε θέματα εμβολιασμού των πολιτών 
Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη 
και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα 
οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 
ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως η γρίπη, η 
διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, 
η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και 
η πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της 
μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών 
προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε 
όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 
διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση 
των συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των 
κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά 
προγράμματα στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα 
συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 
με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό 
μήνυμά της είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο 
και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού 
κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη 
του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο 
σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι 
οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται 
από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες 
ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, 
αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 



COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις 
γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι 
επομένως σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια 
τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της 
εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, 
#VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν 
στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να 
εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

 

ΠΗΓΗ in.gr 

  

https://www.in.gr/2022/05/01/health/25-thanatifores-astheneies-prolamvanontai-emvolio/


 

 

 

25 θανατηφόρες ασθένειες 

προλαμβάνονται με εμβόλιο 

 

25 θανατηφόρες ασθένειες προλαμβάνονται με εμβόλιο 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να 

νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από 

τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην 

ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να 

προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η 
ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 

πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 



Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς ιστορίας 

έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 

ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων 

συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Διαβάστε επίσης: Ο κοροναϊός καθυστερεί και τους τακτικούς εμβολιασμούς 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 

υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 

εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου 

πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην Ευρώπη, 

παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της είναι «μακροζωία για 

όλους». 

Διαβάστε επίσης: Άνοιξε ο δρόμος για εμβόλιο στις πιο δύσκολες ασθένειες 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και 

αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι 

η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ 
στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες 

που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. 

Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, 

από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για 
θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό 

παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, 

με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως σημαντική και 

παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό 

να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Διαβάστε επίσης: Η πανδημία καθυστερεί τον εμβολιασμό ρουτίνας των παιδιών – 

Ρήγμα στο τείχος ανοσίας 



Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει να 

λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις 

ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 

#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους 

φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

  



 

25 θανατηφόρες ασθένειες 

προλαμβάνονται με εμβόλια 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να 

νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από 

τέτανο. 

 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην 

ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να 

προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, 

η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική 

νόσος και η πολιομυελίτιδα. 

 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς ιστορίας 

έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν 

αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων 

συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

 



Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 

υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 

εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου 

πληθυσμού. 

 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην Ευρώπη, 

παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της είναι «μακροζωία για 

όλους». 

 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και 

αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η 

αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ 

στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που 

δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 

προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες 

φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους 

λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 

COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για 

τη δημόσια υγεία. 

 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως σημαντική και 

παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό 

να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει να 

λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις 

ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 

#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους 

φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

  



 

 

25 θανατηφόρες ασθένειες προλαμβάνονται με 
εμβόλιο 

 

 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμών στην Ευρώπη διαθέτει η 

χώρα μας, επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία υπογραμμίζοντας την 

ανάγκη για τεκμηριωμένες επιστημονικά αποφάσεις σε θέματα εμβολιασμού 

των πολιτών 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως 

να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια 

μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε 

στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν 

να προληφθούν με εμβόλια, όπως η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο 



κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η 

διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 

ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 

πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 

υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων 

προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την 

αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 

Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 

αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της 

είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 

ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. 

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς 

ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 

καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα 

εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες 

για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους 

λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 

COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές 

συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 

σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει 

να λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας 

τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 



Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας 

της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

  



 

 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να 

νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από 

τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην 

ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να 

προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η 

ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 

πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 

ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών 

επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Διαβάστε επίσης: Ο κοροναϊός καθυστερεί και τους τακτικούς εμβολιασμούς 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 

υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 



εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή 

ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 

Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές 

ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή 

την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της είναι 

«μακροζωία για όλους». 

Διαβάστε επίσης: Άνοιξε ο δρόμος για εμβόλιο στις πιο δύσκολες ασθένειες 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής 

και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί 

να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες 

είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να 

είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από 

ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από 

ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. 

Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού 

στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως σημαντική 

και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και 

στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Διαβάστε επίσης: Η πανδημία καθυστερεί τον εμβολιασμό ρουτίνας των παιδιών – 

Ρήγμα στο τείχος ανοσίας 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει να 

λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις 

ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 

#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας 

που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

  



 

 

25 θανατηφόρες ασθένειες 
προλαμβάνονται με εμβόλιο 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 
εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε 
στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες 
μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, 
ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η 
διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιρίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 
υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 



συνεχιύν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 
εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαυ 
πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 
αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της 
είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 
ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. 
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς 
ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 
καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα 
εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες 
για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους 
λόγους, αντιτίθενται ν εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 
COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο υς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
όσο και κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει 
να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 
#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν Σύστημα Υγείας της 
χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαύν αυτοί και τα παιδιά τους. 

 
πηγή: in 

  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases


 

 

Τα εμβόλια σώζουν κάθε χρόνο σχεδόν έξι 
εκατομμύρια ανθρώπους – Ασπίδα σε 25 
θανατηφόρες ασθένειες 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 

παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη 

και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε 

στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες 

μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο 

τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική 

νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 



Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 

ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 

πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 

διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 

εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 

συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 

ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 

Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 

αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της 

είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 

ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. 

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς 

ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 

καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα 

εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες 

φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή 

άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η 

επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις 

γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 

σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 

παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 

χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 

#VaccinesSaveLives! 



Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα 

Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα 

παιδιά τους. 

  

  



 

Τα εμβόλια σώζουν κάθε χρόνο 
σχεδόν έξι εκατομμύρια 
ανθρώπους – Ασπίδα σε 25 
θανατηφόρες ασθένειες 

 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμών στην 
Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, επισημαίνει η Πνευμονολογική 
Εταιρεία υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τεκμηριωμένες 
επιστημονικά αποφάσεις σε θέματα εμβολιασμού των 
πολιτών 



Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 
2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 
 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα 

οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 

ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η 

διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 

μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 

πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της 

μακράς ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης 

έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 
διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 
συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 
ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 
Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 
στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για 
όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 
με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό 
μήνυμά της είναι «μακροζωία για όλους». 
Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και 
πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά 
του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του 
εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που 
δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές 
τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από 
ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες 
ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, 
αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 
COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 
 



Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 
#VaccinesSaveLives! 
Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν 
στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν 
αυτοί και τα παιδιά τους. 
 

  



 

 

 
 

Τα εμβόλια σώζουν κάθε χρόνο 

σχεδόν έξι εκατομμύρια 

ανθρώπους - Ασπίδα σε 25 

θανατηφόρες ασθένειες 
 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμών στην Ευρώπη 

διαθέτει η χώρα μας, επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τεκμηριωμένες επιστημονικά 

αποφάσεις σε θέματα εμβολιασμού των πολιτώνΚάθε χρόνο, ο 

εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως 

να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 

εκατομμύρια μωρά από τέτανο.Ξεκινώντας με το εμβόλιο της 

ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων 

εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να 



προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο 

κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική 

νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 

πολιομυελίτιδα.Τα ... 
 

Πηγή: In.gr 

  

https://www.in.gr/2022/05/01/health/25-thanatifores-astheneies-prolamvanontai-emvolio/


 

 

 

Τα εμβόλια σώζουν κάθε χρόνο έξι εκατομμύρια 
ανθρώπινες ζωές 
Ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμών στην Ευρώπη διαθέτει η 
χώρα μας επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 
εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε 
στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν 
να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο 
κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η 
διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. 



Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 
υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων 
προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την 
αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 
αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της 
είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 
ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. 
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς 
ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο 
καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα 
εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες 
για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους 
λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 
COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 
σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει 
να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας 
τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας 
της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 



 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: 

Μακροζωία για όλους! 

 
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την Ευρώπη 

κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την υγεία και 

ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), 

σηματοδοτεί τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το μήνυμα 

«Long Life for All», ως μια γιορτή του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν 

τα εμβόλια στην προστασία της ζωής, ανθρώπων όλων των ηλικιών. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες και 

έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού είναι 

μια από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με 

μακροχρόνιο ιστορικό αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της 

ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων 



εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν με 

εμβόλια, όπως  η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η 

παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική 

πνευμονιοκοκκική νόσος και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός 

εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από 

ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 

ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 

πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 

διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 

εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 

συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 

ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 

στην Ευρώπη 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο 

εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του 

πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα 

οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο 

σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι 

συνέπειές τους. Ωστόσο τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από 

ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή 

από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον 

εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές 

του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια 

υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 

σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 

Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που 



προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών μπορείτε να βρείτε: 

ΕΟΔΥ - www.eody.gov.gr   

Υπουργείου Υγείας - https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-

dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi  

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» 

Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας του ECDC 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 

παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 

χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 

#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα 

Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα 

παιδιά τους. 

Πηγή : www.iatronet.gr 

  

http://www.eody.gov.gr/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.iatronet.gr/article/108832/eyropaikh-evdomada-emvoliasmoy-makrozoia-gia-oloys


 

 

25 θανατηφόρες ασθένειες 
προλαμβάνονται με εμβόλιο 

 

 

 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα 

εμβολιασμών στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα 



μας, επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη για 

τεκμηριωμένες επιστημονικά αποφάσεις σε 

θέματα εμβολιασμού των πολιτών 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 

εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα 
οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες 

ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως  η γρίπη, η 
διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η 

μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος και η 
πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς 
ιστορίας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και 
πρωτοφανών επιπέδων συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη 

διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και 
εφήβους, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των 

συνηθισμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών 
ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα 

στην Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με 

αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της 
είναι «μακροζωία για όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο 

ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. 

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς 
ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που δεν θυμόμαστε καν 



πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 
προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από 

αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για 
θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό 

παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη 
χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως 

σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής όσο και στο κοινό να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας 
παροτρύνει να λάβουμε  μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, κοινοποιώντας τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και 
χρησιμοποιώντας τα hashtags: #LongLifeForAll, #VaccinesWork και 

#VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα 

Υγείας της χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα 
παιδιά τους. 

πηγή:in.gr 

  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-are-you-and-your-family-protected-vaccine-preventable-diseases


 

 

25 θανατηφόρες ασθένειες 

προλαμβάνονται με εμβόλιο 

 

Ένα από τα καλύτερα προγράμματα 

εμβολιασμών στην Ευρώπη διαθέτει 

η χώρα μας, επισημαίνει η 



Πνευμονολογική Εταιρεία 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη για 

τεκμηριωμένες επιστημονικά 

αποφάσεις σε θέματα εμβολιασμού 

των πολιτών 

Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια 

ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα 

εκατομμύριο από κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από 

τέτανο. 

Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η συνεχής έρευνα οδήγησε στην 

ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να 

προληφθούν με εμβόλια, όπως η γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, 

η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική 

νόσος και η πολιομυελίτιδα. 

Τα ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς ιστορίας 

έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν 

αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων 

συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 

υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 

εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου 

πληθυσμού. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην Ευρώπη, 

παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού που το φετινό μήνυμά της είναι «μακροζωία για 

όλους». 

Εντούτοις, όπως επισημαίνει η ΕΠΕ, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και 

αποτελεσματικός, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η 



αντίθεση του πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ 

στα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες που 

δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. Ωστόσο τα 

προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς πληροφορίες, από αβάσιμες 

φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, για θρησκευτικούς ή άλλους 

λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του 

COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για 

τη δημόσια υγεία. 

Η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι επομένως σημαντική και 

παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό 

να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού το ECDC μας παροτρύνει να 

λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τις 

ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 

#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της χώρας που τους 

φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

  



 

ΕΠΕ: Σημαντική η κοινοποίηση των 
σωστών επιστημονικών δεδομένων 
για τον Εμβολιασμό 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού σηματοδοτείται σε όλη την Ευρώπη 

κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού για την υγεία και 

ευημερία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) σηματοδοτεί τη 

φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με το μήνυμα «Long Life for All», ως 

μια γιορτή του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν τα εμβόλια στην προστασία 

της ζωής, ανθρώπων όλων των ηλικιών. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια, τα εμβόλια έχουν αποτρέψει ασθένειες και 

έχουν σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του εμβολιασμού είναι μια 



από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιο 

ιστορικό αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας με το εμβόλιο της ευλογιάς το 1796, η 

συνεχής έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εμβολίων και τώρα 25 

θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως η 

γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η 

ερυθρά, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος 

και η πολιομυελίτιδα. Κάθε χρόνο, ο εμβολιασμός εμποδίζει 2,7 εκατομμύρια 

ανθρώπους παγκοσμίως να νοσήσουν από ιλαρά, ένα εκατομμύριο από 

κοκκύτη και 2 εκατομμύρια μωρά από τέτανο. 

 

α ίδια τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς ιστορίας 

έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 

ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών προηγούμενης έρευνας και πρωτοφανών επιπέδων 

συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ η πανδημία του COVID-19 ήταν μια περίοδος πρόκλησης για τη διατήρηση 

υψηλών ποσοστών εμβολιασμού ρουτίνας σε παιδιά και εφήβους, πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των συνηθισμένων προγραμμάτων 

εμβολιασμών, για την κάλυψη των κενών ανοσίας και την αποφυγή ανεμβολίαστου 

πληθυσμού. 

Ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς. Αν και ο 

εμβολιασμός γίνεται όλο και πιο ασφαλής και αποτελεσματικός, μία από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αντίθεση του 

πληθυσμού κατά του εμβολιασμού. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει πολύ στα 

οφέλη του εμβολιασμού, καθώς ορισμένες ασθένειες είναι πλέον τόσο σπάνιες, 

που δεν θυμόμαστε καν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειές τους. 

Ωστόσο, τα προγράμματα εμβολιασμού απειλούνται από ανεπαρκείς 

πληροφορίες, από αβάσιμες φήμες για ανεπιθύμητες ενέργειες ή από ομάδες που, 

για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, αντιτίθενται στον εμβολιασμό.  



 

 

Τρανταχτό παράδειγμα η επιδημία του COVID19 και οι αρνητές του εμβολιασμού 

στη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Επομένως, η κοινοποίηση των σωστών επιστημονικών δεδομένων είναι 

σημαντική και παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής, όσο και στο κοινό, να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 

Ευρώπη, παρέχοντας δωρεάν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα που προλαμβάνονται με 

εμβολιασμό καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορείτε να βρείτε 

στα: 

• www.eody.gov.gr 
• https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-

ygieinhs/emboliasmoi 

 

 

 

 

 

http://www.eody.gov.gr/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
https://www.planbemag.gr/wp-content/uploads/2022/04/epe-emvoliasmos3.jpg


 

 

 

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» – Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας 

του ECDC 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού, το ECDC μας παροτρύνει 

να λάβουμε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας 

τις ενημερωτικές κάρτες της εκστρατείας και χρησιμοποιώντας τα hashtags: 

#LongLifeForAll, #VaccinesWork και #VaccinesSaveLives! 

Παράλληλα, ενημερώνει τους πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και ειδικά τους Ουκρανούς πολίτες, να ενταχθούν στο Σύστημα Υγείας της 

χώρας που τους φιλοξενεί για να εμβολιαστούν αυτοί και τα παιδιά τους. 

Ομάδα Εργασίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος» 

Υπεύθυνοι: Γεωργακοπούλου Βασιλική – Λιαπίκου Αδαμαντία 

Συντονιστής από το ΔΣ: Κατσαούνου Παρασκευή 
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